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Wskaźnik LED słuchawki

Zasilanie

Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy

Gniazdo ładowarki

Zmniejszanie głośności

Zwiększanie głośności

Poprzedni utwór

Następny utwór

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania

Wyciszanie

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.

Przyciski słuchawki

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo
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Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawki.

1 Włącz słuchawkę, naciskając przycisk odbioru/zakończenia rozmowy , aż zostanie odtworzony
komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED  zacznie migać czerwony i niebieski.

2 Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i wyszukiwać nowe urządzenia.
• iPhone > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On* (Wł.)

• Android > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On (Wł.) > Scan* (Wyszukaj)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz opcję „PLT BB100 Series”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik
 przestanie migać.

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy , aż
usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).
NOTA Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

Parowanie

Parowanie

Tryb parowania
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy  do momentu usłyszenia
komunikatu „power on” (włączanie) lub „power off” (wyłączanie).

Naciśnij przycisk zwiększania  lub zmniejszania  głośności.

Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .

Podczas rozmowy naciśnij przycisk zwiększania  lub zmniejszania 
głośności na dwie sekundy, aż usłyszysz komunikat „mute on”
(wyciszenie włączone) lub „mute off” (wyciszenie wyłączone).

Dotknij dwukrotnie przycisku odbioru/zakończenia rozmowy , aby połączyć się z ostatnio
wybieranym numerem.

Używaj słuchawki do słuchania muzyki, podcastów, wskazówek nawigacyjnych i innego dźwięku
przesyłanego strumieniowo.
NOTA Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .

Przejście do następnego utworu
Podczas transmisji dźwięku naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności do momentu
odtworzenia następnego utworu.

Ponownie odtwórz utwór
Podczas transmisji dźwięku naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności do momentu
ponownego odtworzenia utworu.

Odtwarzanie poprzedniego utworu
Podczas transmisji dźwięku odtwórz ponownie utwór, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
zmniejszania głośności, aby przejść do poprzedniego utworu.
NOTA Funkcje różnią się zależnie od urządzenia i aplikacji.

Podstawy

Włączanie i wyłączanie
zasilania

Regulacja głośności

Odebranie lub
zakończenie rozmowy

Wyciszanie

Ponowne wybieranie
numeru

Muzyka i inne funkcje
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Pełne ładowanie słuchawki trwa 90 minut. Po zakończeniu ładowania wskaźnik  gaśnie.

1 W słuchawkach są domyślnie zainstalowane średniej wielkości wkładki douszne. Wypróbuj różne
wkładki (małe, średnie i duże) i wybierz wkładki douszne, które najlepiej pasują do uszu.

2 Ułóż słuchawki na szyi i rozpocznij korzystanie z nich.

Ładowanie i dopasowanie

Ładowanie

Zakładanie
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Siri, Google Now™, Cortana Naciśnij przycisk i przytrzymaj odbioru/zakończenia rozmowy  przez
2 sekundy, aż usłyszysz sygnał. Poczekaj aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania
głosowego, wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.

Jeśli słuchawki utracą połączenie Bluetooth z telefonem, spróbują nawiązać je ponownie.

Jeśli słuchawka nie wznowi połączenia automatycznie, jeden raz naciśnij przycisk odbioru/
zakończenia rozmowy  lub ręcznie ponów połączenie, korzystając z menu Bluetooth w telefonie.
Jeśli słuchawka pozostanie poza zasięgiem przez ponad 90 minut, urządzenie przejdzie w tryb
uśpienia DeepSleep.

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy , aż
usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).
NOTA Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

Odbieranie połączeń z dwóch telefonów jest proste.

Podczas rozmowy słychać sygnał informujący o połączeniu przychodzącym z drugiego
sparowanego telefonu.

Aby odebrać połączenie z drugiego telefonu, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ,
aby zakończyć bieżące połączenie i automatycznie odebrać nowe. Można też zignorować drugą
rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty głosowej.

Słuchawka informuje o zmianach stanu. Np.:

„Power on” (Zasilanie włączone)

„Pairing successful” (Parowanie udane)

„Phone 1 connected” (Połączono z pierwszym telefonem)

„Mute on” (Mikrofon wyłączony)

„Answering call” (Odbieranie połączenia)

Zainstalowanie naszej darmowej aplikacji mobilnej Plantronics Hub na urządzenia iOS/Android
powoli Ci w pełni wykorzystać możliwości słuchawki. Poznaj wszystkie funkcje słuchawki,
korzystaj z instrukcji użytkowania i z łatwością kontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Plantronics na swoim smartfonie.

plantronics.com/software

Funkcje słuchawki

Sterowanie głosowe

Ponowne nawiązywanie
połączenia

Tryb parowania

Korzystanie z dwóch
urządzeń

Komunikaty głosowe

Instalowanie aplikacji
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PL
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

* Pomoc w języku angielskim

Informacje o gwarancji można znaleźć na stronie plantronics.com/warranty.

Pomoc

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2016 Nazwy Plantronics, Inc. BackBeat i Plantronics są znakami towarowymi Plantronics, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez firmę Plantronics na podstawie licencji. Wszystkie
pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Zgłoszenia patentowe.
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